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Aż 94% Polaków zauważa problem smogu  
w Polsce, jednak tylko część z nich usiłuje się przed 
nim bronić. Jak wskazują badania przeprowadzone 
przez Instytut ARC Rynek i Opinie, jedynie co piąty 
badany śledzi alerty smogowe i, kiedy poziom smo-
gu jest wysoki, ogranicza wychodzenie na zewnątrz 
lub zakłada specjalne maski antysmogowe. 
Nie każdy jednak wie, w jaki sposób długoterminowo 
wpłynąć na zmniejszenie poziomu smogu. 
Aby ułatwić tę walkę, Vaillant przygotował infogra-
fikę, w której wskazuje winowajców smogu i krok 

po kroku wyjaśnia, jak można skutecznie wpłynąć 
na ich pokonanie. 

Smog – poznaj przeciwnika 
Smog to mgła zawierająca zanieczyszczenia, głównie 
pyły i gazy powstałe ze spalania węgla w piecach, spa-
liny samochodowe lub te wytwarzane przez zakłady 
przemysłowe. Można wyróżnić dwa rodzaje smogu:
· smog fotochemiczny (utleniony) – powstaje głów-
nie w lecie, gdy temperatura powietrza jest wysoka, 
a na ulicach panuje duży ruch. Tak zwany smog typu 

Los Angeles. W Polsce czasami występuje w Krakowie;
· smog klasyczny (typ londyński) – to o nim myśli-
my, gdy rozmawiamy o smogu w Polsce. Występuje 
najczęściej w okresie zimowym (od listopada do lu-
tego), w umiarkowanej strefie klimatycznej, w której 
domy ogrzewane są w nieekologiczny sposób. 

Przyczyny smogu
Przyczyn wysokiego poziomu smogu w Polsce nale-
ży szukać w przestarzałych kotłach na paliwa stałe, 
braku właściwego ocieplenia domu, który generuje 

większe zużycie paliwa oraz w transporcie samocho-
dowym. Aby wpłynąć na polepszenie stanu powietrza 
w sezonie zimowym, warto wymienić dotychczasowe 
urządzenia grzewcze, zacząć korzystać z odnawial-
nych źródeł energii i prawidłowo ocieplić budynek. 
Dzięki instalacji nowoczesnego kotła kondensacyjne-
go obniżamy emisję spalin – urządzenie to zużywa na-
wet o 30% mniej paliwa niż tradycyjne „kopciuchy”. 
Natomiast urządzenia wykorzystujące OZE (np. pompa 
ciepła) wcale nie emitują CO2 w miejscu eksploatacji.
Źródło: Vaillant

Aż 36 z 50 najbardziej 
zanieczyszczonych miast  
w Unii Europejskiej znajduje się 
w Polsce. Nie dziwi więc fakt, 
że nasz kraj rocznie wydaje  
30 mld euro na walkę  
z konsekwencjami smogu.  
A walka ta nie jest łatwa 
– smog atakuje na wielu 
frontach. Wpływa negatywnie 
na zdrowie, środowisko  
i gospodarkę. Na szczęście do 
walki z nim może stanąć każdy, 
wystarczy poznać źródło złego 
stanu powietrza oraz podjąć 
odpowiednie działania.

Pokonaj smog – jak walczyć 
o czyste powietrze?

http://www.instalreporter.pl
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